
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5  

PROCES VERBAL 

al ședinței ordinare  

a Consiliului Local Sector 5 din data de 31.05.2022 

          

 

 Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția înregistrată 

cu nr. 1885/25.05.2022. 

Lucrările ședinței încep la ora 1205.  

Ședința de consiliu se desfășoară în sala de ședințe camera 1, etajul 1 din 

sediul Primăriei Sectorului 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11.  

Din partea executivului, au participat domnul viceprimar – Nicolaidis Mircea 

Horațiu și domnul Secretar General – Mănuc Florin. 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Bună ziua, doamnelor, domnilor! O să încep prin a face prezența:  

 

1. Agheorghiesei Emil – prezent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Burlacu  Oleg – prezent  

4. Cardaș Daniel Constantin – prezent  

5. Cârlogea George-Cristian – prezent – on-line 

6. Danciu Ioan-Bogdan – prezent 

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

8. Ducuță Alexandru – absent 

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă – on-line 

11. Ilie Cătălin-Andrei – absent 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent  

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – prezent 

16. Matei Ion – prezent 

17. Mălăelea Daniel – prezent  

18. Melnic Constantin-Ion – prezent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – absent 
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20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – prezent 

22. Pop Claudia-Ramona – prezentă 

23. Roșca Iustinian – prezent  

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent-on-line 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – prezentă  

26. Țigănuș Marian – prezent  

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – prezent  

 

Sunt prezenți 23 de consilieri și 4 absenți.  

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Sunt prezenți 23 de consilieri locali, dintre care 3 consilieri locali on-line. 

Deci, ședința este legal constituită.  

Având în vedere ca în data de 26.05.2022 a expirat mandatul președintelui de 

ședință, primul punct pe ordinea de zi va fi alegerea președintelui de ședință. Aștept 

propuneri. Da, spuneți, vă rog! 

 

Dl consilier Matei Ion 

Grupul P.S.D. propune pe doamna Găină Maria.  

 

Dl consilier Laslo Mihail Cristian 

Grupul U.S.R. propune pe domnul Dimitriu Alexandru Paul.  

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Ok. Să trecem la vot! Cine este pentru Doamna Găină?  

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea 

Daniel, Melnic Constantin-Ion, Ploscaru George-Alexandru, Pop Claudia Ramona, 

Șerban Andrei-Bogdan, Zamfirescu Leonard-Niculae, Ștefănescu Georgiana-Raluca 

și Țigănuș Marian). 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru domnul Dimitriu Alexandru Paul? 
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Domnul consilier a fost votat cu 4 voturi pentru (Dimitriu Alexandru-Paul, 

Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian și Roșca Iustinian). 

Domnul viceprimar Nicolaidis Mircea-Horațiu nu și-a exprimat votul. 

 

Doamna Găină Maria este aleasă președinte de ședință pentru o perioadă 

de cel mult 3 luni. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Stimați colegi, mulțumesc pentru votul dumneavoastră! 

 

Dl Viceprimar – Nicolaidis Mircea Horațiu 

Executivul dorește să retragă de pe ordinea de zi Punctul 24 - Proiect de 

hotărâre privind actualizarea listei de tarife și modificarea contractului cadru de 

delegare directă a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public 

și privat de interes local derulat de către S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. pentru 

desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 

al Municipiului București în vederea modificării și completării Hotărârii 

Consiliului Local Sector 5 nr. 177/30.09.2021 și Punctul 25 - Proiect de hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 

67/23.03.2020 privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare 

la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune 

a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, 

a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, 

a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului 

public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București. 

Mulțumesc! 

 

La ora 1209 intră în sala de ședință domnul consilier Naciu Constantin 

Vladimir – prezenți 24 de consilieri locali. 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Între timp a mai venit și domnul Naciu Constantin Vladimir – prezenți 24 de 

consilieri locali.  
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La ora 1209 intră în sala de ședință domnul consilier Ilie Cătălin Andrei – 

prezenți 25 de consilieri locali. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, 25 din 27, cvorum asigurat. Am să dau citire ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni; 

2. Proces verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 

07.04.2022; 

3. Proces verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului 

Local Sector 5 din data de 13.05.2022; 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea a încă unui Consilier Local din 

cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București care să 

facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale Secretarului General al Sectorului 5 al Municipiului 

București; 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță 

Publică al Sectorului 5 al Municipiului București pentru anul 2022; 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și cuantumului burselor 

acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în 

semestrul al II-lea al anului școlar 2021-2022; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de la 

colaborare între Sectorul 5 al Municipiului București, Grădinița nr. 34 și 

Școala Gimnazială nr. 2, în scopul realizării proiectului #Fapte: Înființare 

grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 54, Grădinița nr. 34 și Grădinița nr. 

245; 

8. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al 

Sectorului 5 nr. 159/30.09.2021 privind implementarea și finanțarea 

proiectului “Academia Copiilor”, în anul școlar 2021-2022; 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei de carburanți pentru vehiculele 

și autoutilitarele aflate în patrimoniul D.G.A.S.P.C. Sector 5; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de realizare a dreptului 

de transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza 

Sectorului 5; 
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11. Proiect de hotărâre privind acordarea concediului de odihnă suplimentar 

salariaților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Sector 5; 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea, anual, începând cu anul 2022, din 

bugetul local al Sectorului 5, a unui sprijin financiar pentru achiziționarea 

de materiale igienico-sanitare, necesare pentru desfășurarea procesului 

educațional, în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar de stat și în 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu grupe de învățământ 

preșcolar din Sectorul 5 al Municipiului București; 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea, anual, începând cu anul 2022, din 

bugetul local al Sectorului 5, a unui sprijin financiar pentru achiziționarea 

de materiale didactice și rechizite școlare, necesare pentru desfășurarea 

procesului educațional, în unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar 

de stat și în unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu grupe de 

învățământ preșcolar din Sectorul 5 al Municipiului București; 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea, anual, începând cu anul 2022, din 

bugetul local al Sectorului 5, a unui suport financiar pentru achiziționarea 

de materiale didactice și auxiliare, necesare pentru desfășurarea procesului 

educațional, în unitățile de învățământ preșcolar de stat din Sectorul 5 al 

Municipiului București; 

15. Proiect de hotărâre privind diminuarea valorii produselor, serviciilor și 

lucrărilor ce se pot achiziționa în mod direct, în temeiul art. 7 alin. (5) din 

Legea nr. 98/2016, precum și creșterea gradului de transparentizare a 

achizițiilor publice realizate de aparatul de specialitate al Primarului, a 

instituțiilor și societăților aflate în subordinea Consiliului Local Sector 5; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de gestionare și 

exploatare a parcărilor publice aflate în administrarea Sectorului 5 al 

Municipiului București; 

17. Proiect de hotărâre privind demararea, depunerea, implementarea și 

sustenabilitatea proiectului “Stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice 

în Sectorul 5 al Municipiului București” în vederea finanțării acestuia prin 

Administrarea Fondului pentru Mediu; 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de proiect tehnic și detalii de execuție, în vederea creșterii performanței 
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energetice pentru 23 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București; 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de proiect tehnic și detalii de execuție, în vederea creșterii performanței 

energetice pentru 26 blocuri de locuințe de pe raza Sectorului 5 al 

Municipiului București; 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza studiu de fezabilitate și documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenție în vederea creșterii performanței energetice pentru 42 blocuri de 

locuințe de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la 

faza de Proiect tehnic și detalii de execuție privind creșterea performanței 

energetice prin utilizarea tehnologiilor și a materialelor inovatoare pentru 

izolarea termică a fațadelor pentru un număr de 10 imobile din Sectorul 5, 

București; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în 

urma expertizei tehnice pentru obiectivul de investiții “Lucrări de demolare 

corp existent Grădinița nr. 245, Strada Tunsu Petre nr. 9, sector 5”; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării “Evaluării lucrărilor de 

reparație și execuție efectuate în perioada 2016 - 2020 în locațiile Economat 

Sector 5 S.R.L. - Administrația Piețelor Sector 5 conform contractelor de 

asociere”; 

24. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de tarife și modificarea 

contractului cadru de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a domeniului public și privat de interes local derulat de către 

S.C. INFRASTRUCTURĂ S5 S.A. pentru desfășurarea activității 

serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București în vederea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local 

Sector 5 nr. 177/30.09.2021; - retras 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 privind modalitatea de gestiune a 

serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului 

București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de 

salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de 
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salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a 

gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al 

Municipiului București; - retras 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 

2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 160/30.09.2021 privind 

aprobarea studiului de fundamentare și a documentației pentru aplicarea 

procedurii de concesiune de servicii în vederea amplasării pe domeniul 

public și privat aflat în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București 

a unor sisteme constructive mixte cu rol de creștere a nivelului de siguranță 

al cetățenilor, expunere mesaje cu caracter social, de informare și 

promovare; 

 

Discuții. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Acesta a fost proiectul ordinii de zi de astăzi. Domnul secretar, vă rog sa 

dispuneți votul. 

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Cine este pentru Ordinea de zi? Împotriva? Abțineri? 

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Burlacu Oleg, Cardaș Daniel 

Constantin, Cârlogea George-Cristian, Danciu Ioan-Bogdan, Găină Maria, 

Gorneanu Mihaela, Iofciu Ion, Lazarov Alexandru-Sebastian, Matei Ion, Mălăelea 

Daniel, Melnic Constantin-Ion, Nicolaidis Mircea-Horațiu, Ploscaru George-

Alexandru, Pop Claudia Ramona, Șerban Andrei-Bogdan, Zamfirescu Leonard-

Niculae Ștefănescu Georgiana-Raluca, Ilie Cătălin Andrei și Țigănuș Marian) și 5 

voturi împotrivă (Dimitriu Alexandru-Paul, Ioniță George, Laslo Mihail-Cristian, 

Naciu Constantin Vladimir și Roșca Iustinian), ordinea de zi a fost aprobată.  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Deci, proiectul ordinii de zi a fost aprobat.  

Vă rog, domnul consilier! 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 
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Salutăm decizia colegilor noștri de la USR, pentru faptul că au înțeles să  

voteze împotriva acestei ordini de zi. Noi avem propriile proiecte, prin urmare, 

justificăm interesul nostru în acest proiect cu următoarea chestiune pe care vă rog să 

o luați în observație.  

Avem proiectul ordinii de zi care nu are nici formă și nici fond, în sensul în 

care avem proiecte de hotărâre care încă poartă pe inițiator pe dl Popescu Piedone. 

Vizavi de formă și fond avem indicați parametrii economici, în condițiile în care nu 

avem puse la dispoziție până la acest moment cel puțin nu nouă consilierilor PNL, 

nu știu dacă și domniilor voastre, celorlalți, execuția bugetară. Nu știu dacă ați 

primit-o până la acest moment. Deci, clar că avem o problemă cu această ordine de 

zi și pe formă și pe fond. Nu mă miră de altfel, pentru că avem o activitate deficitară 

din punctul meu de vedere legat și de secretarul general al acestui Consiliu și al 

Unității Administrativ Teritoriale, care din punctul meu de vedere, deși, am făcut 

mai multe interpelări inclusiv în formă scrisă, am fost și la domnia sa, nici până acum 

în temeiul legii ... nu a înțeles să răspundă. Este clar că avem o problemă de 

funcționalitate între legislativul Sectorului 5 și cei din executiv. Ca atare, în 

asemenea condiții, chiar dacă poate, anumite puncte de pe această ordine de zi, sunt 

sau vor fi benefice pentru Sectorul 5, în interesul locuitorilor Sectorului 5, vă aduc 

la cunoștință pentru viitor, pentru a regla și a avea o colaborare eficientă și efectivă, 

nu doar o chestiune de a ne prezenta ceva care să aibă o susținere sau să avem o 

informare corectă, grupul PNL, astăzi, va înțelege să părăsească sala de ședință.  

Totodată, în condițiile în care colegii noștri de la USR, încă odată, le 

mulțumesc pe această cale, au ales să voteze împotrivă, le solicit în mod expres și 

dumnealor, colegilor noștri de la USR și colegilor noștri de la PSD bineînțeles, să 

facă același lucru, în ideea în care singurul scop urmărit este ca, cel puțin, măcar de 

acum înainte să avem o colaborare serioasă, efectivă și implicată între Consiliul 

Local și executiv. Majoritatea de aici avem experiență în a lucra în Administrația 

Publică Locală, prin urmare, un gram de respect ar trebui să existe.  

Prin urmare, vă rog doamna președinte să luați act de faptul că grupul PNL 

înțelege să părăsească  această ședință cu rugămintea și cu apelul către celelalte 

formațiuni politice în special USR, să procedeze la fel. 
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Dna președinte de ședință Găină Maria 

Din partea grupului PSD, domnul consilier Matei Ion. 

 

Dl consilier Matei Ion 

Grupul PSD susține în mare parte cele arătate de grupul PNL. Nu știu în ce 

măsură putem să discutăm ... sunt probleme de buget. Nu avem  execuție bugetară, 

nu avem date concrete și în concluzie, ne vom retrage, urmând să discutăm toate 

punctele indiscutabil necesare, dar să le dezbatem în cunoștință de cauză. Propunem 

o ședință cât mai repede!  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

 Grupul USR nu se retrage din această ședință, pentru că noi suntem plătiți din 

banii cetățenilor ca să luăm hotărâri și pe ordinea de zi sunt foarte multe hotărâri 

importante și indiferent de divergențele pe care le avem, nu înțeleg să ne retragem 

din această ședință, o dată. 

 Doi la mână, votul pe care l-am dat împotrivă, a fost un vot politic ce a avut 

menirea de a da blam față de discuțiile oneste pe care le-am avut cu colegii din 

Consiliu Local legat de o anumită susținere care nu s-a materializat. Lucrul acesta, 

bineînțeles, ne face să știm pe viitor cum să-i tratăm pe acei colegi. Revenind însă la 

aceste proiecte pe care le avem pe ordinea de zi, să înțeleg că nu vrem să dăm burse 

elevilor, nu vrem să anvelopăm cu rapiditate blocurile, nu vrem să dăm materiale 

didactice studenților, nu vrem să avem transparență decizională când vine vorba 

despre achizițiile publice. Noi vrem doar să negociem subteran ca să ne satisfacem 

interesele personale meschine, în condițiile în care menirea noastră este să 

satisfacem interesul general al Sectorului 5. Spun atât, un singur cuvânt care 

caracterizează atitudinea PSD și PNL – Rușine! 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Deci, dumneavoastră votați împotriva ordinii de zi și dumneavoastră blamați 

atitudinea noastră? Câtă ipocrizie să existe ... ce fel de formă politică... 
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Chiar dacă eram la fel de revoltat am avut și o să am de fiecare dată respect 

pentru cel care vorbește pentru că așa este frumos. Chiar dacă nu mi-a plăcut ce a 

spus colegul nostru, este dreptul lui să se manifeste. Acum a fost o manifestație ... 

lăsați-mă cu textele astea. 

Stimați colegi USR: dumneavoastră ați votat împotriva acestui proiect în 

ansamblul lui... Noi am înțeles să ne retragem pentru că unele proiecte chiar sunt 

benefice, doar că noi blamăm lipsa unei corectitudini ...  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

 Nu ați argumentat-o, nicio lipsă!  Nu aveți argumente juridice.  

 Care viciu, care viciu, nu există niciun viciu! 

  A existat, s-a corectat. 

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Dvs sunteți primul care trebuia să mă înțelegeți pe fond și formă  a unui act. 

aveți inițiator Popescu Piedone... 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru-Paul 

Da, domnul Popescu Piedone este încă primarul acestui sector pentru că 

prefectul pe care-l susțineți dumneavoastră nu vacantează postul și este în continuare 

primar. Domnul viceprimar este în locul domnului primar ... prevederile legale.  

 

Dl consilier Burlacu Oleg 

Prin efectul legii ... Eu vă propun să mergem la școala de drept! 

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Învățați Codul Administrativ!  

 



11 

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Locuitorii sectorului sunt foarte mulțumiți de ceea ce au văzut astăzi aici, și 

mă refer la grupul PSD și PNL. Să mă iertați dacă de aia ați fost trimiți aici ... nu 

avem ce să discutăm! 

Vizavi de faptul că nu li s-a pus la dispoziție sau că nu au fost discuții, îmi 

pare foarte rău, au fost multe discuții cu liderii de la PNL. PSD–ul, bineînțeles dacă 

nu vrea să participe la discuții, nu putem noi să-i luăm cu forța ... să vină să discute 

pe buget sau pe proiecte! Cum au fost de la dumneavoastră, de la USR, au fost de la 

PNL, s-a discutat pe proiecte... 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Era vorba de execuția bugetară!  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Stimată doamnă, repet și vă spun că n-a fost nicio discuție despre așa ceva. 

Puteați foarte bine să veniți când s-a anunțat ședința de Consiliu, putea liderul 

dumneavoastră de la PSD să vină spună: oameni buni...  

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Nu este obligația executivului să publice execuția bugetară, să o pună la 

dispoziție?  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Nu era! 

Până acum am mai avut execuție bugetară când am avut proiecte de genul 

acesta? Vă întreb? Am făcut ilegalități? Să înțeleg că am făcut ilegalități atunci? 

Înseamnă că am făcut ilegalități nu? Toți consilierii care au votat la vremea 

respectivă au făcut ilegalități!  
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Dl consilier Șerban Andrei Bogdan 

Au făcut prezența doar pentru a încasa indemnizația?  

 

Dl viceprimar Nicolaidis Mircea Horațiu 

Corect!  

De fapt, asta se și vrea, să se blocheze activitatea în Sector, buna desfășurare 

a activității în Primărie și după aia, Dumnezeu cu mila! 

 

Dl consilier Roșca Iustin 

Dacă tot s-a invocat motivul pentru care nu am susținut ordinea de zi, el stă în 

convocare și aș vrea să ne uităm atenți la convocare.  

Se convoacă Consiliul Local a Sectorului 5,  în sală. Vreau să constatăm că 

prin alegerea președintelui de ședință, au fost 14 voturi în sală. Vreau să rămână 

înregistrat acest lucru și vreau să constatați domnule secretar general dacă este legal 

sau  nu acest lucru.  

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Alegerea președintelui de ședință se face cu o majoritate simplă. În sală, 

efectiv erau prezenți la momentul votului, 23 consilieri. Majoritate simplă înseamnă 

din 23 consilieri prezenți... pe de altă parte, Codul Administrativ spune că se 

consideră prezenți  și cei care se află în online. ... Au motive serioase și au solicitat 

să fie prezenți prin ... s-a mai întâmplat și la dumneavoastră, cu altă ocazie. Dacă ne 

raportăm la cei din sală, a fost corect! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul Roșca, îmi permiteți o întrebare? Ăsta a fost motivul pentru care nu 

ați aprobat ordinea de zi?  
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Dl consilier Roșca Iustin 

Mai sunt și altele doamnă! Conform Codului Administrativ, întocmită în 

ordinea proiectelor depuse nu s-a respectat.  

 

Dl consilier Dimitriu Alexandru 

Iar în principal pentru că eu am luat cuvântul și am motivat, în principal a fost 

un vot de blam politic față de niște colegi care nu și-au respectat cuvântul. Pe viitor 

știm! Este un instrument politic pe care l-am putut folosi în felul ăsta! 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

Domnul secretar să facem din nou prezența.  

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

1. Agheorghiesei Emil – absent 

2. Bîrsan Mihai – absent 

3. Burlacu  Oleg – absent 

4. Cardaș Daniel Constantin – absent 

5. Cârlogea George-Cristian – prezent – on-line 

6. Danciu Ioan-Bogdan – absent 

7. Dimitriu Alexandru-Paul – prezent 

8. Ducuță Alexandru – absent 

9. Găină Maria – prezentă 

10. Gorneanu Mihaela – prezentă – on-line 

11. Ilie Cătălin-Andrei – absent 

12. Iofciu Ion – prezent 

13. Ioniță George – prezent  

14. Laslo Mihail-Cristian – prezent  

15. Lazarov Alexandru-Sebastian – absent 

16. Matei Ion – absent 
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17. Mălăelea Daniel –  absent 

18. Melnic Constantin-Ion – absent 

19. Naciu Constantin-Vladimir – prezent 

20. Nicolaidis Mircea-Horațiu – prezent 

21. Ploscaru George-Alexandru – absent 

22. Pop Claudia-Ramona – absentă 

23. Roșca Iustinian – prezent  

24. Șerban Andrei-Bogdan – prezent-on-line 

25. Ștefănescu Georgiana-Raluca – absentă 

26. Țigănuș Marian –  absent 

27. Zamfirescu Leonard-Niculae – absent  

 

Dl Secretar General Sector 5 Mănuc Florin 

Sunt prezenți 11 de consilieri și 12 absenți. Nu mai avem cvorumul să 

continuăm ședința. 

 

Dna președinte de ședință Găină Maria 

 În condițiile aste, declar lucrările ședinței închise, ora 12 34. 

 

 

SECRETAR GENERAL SECTOR 5, 

                                                   MĂNUC FLORIN 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

GĂINĂ MARIA 

 

 

 


